
Verklaring 
gezondheids- en 
veiligheidsbeleid
Onze visie
Alle medewerkers van Smurfi t Kappa moeten weer 
veilig thuiskomen bij hun gezin.

Bij Smurfi t Kappa bevorderen 
we een gezondheids- en 
veiligheidscultuur die is 

gebaseerd op authenticiteit, 
empowerment en 

verantwoordelijkheid. 

Wij beschouwen 
gezondheid en 

veiligheid als een 
kernwaarde, niet 

slechts een 
prioriteit. 

Wij zijn van mening dat veilig werken 
geen punt van discussie is en dat er 

geen enkele taak zo belangrijk is, dat 
deze niet veilig kan worden uitgevoerd.
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Onze basisprincipes
De beleidspunten van Smurfit Kappa zijn de 
volgende:

Wij bevorderen een cultuur van openheid, 
betrokkenheid en waardigheid op de werkplek; 
wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
elkaars gezondheid en veiligheid.

Wij geven elkaar opbouwende feedback,  
zowel bij succes als bij tegenslagen. Wij zorgen 
voor het welzijn van onze medewerkers en 
verwachten dat zij voor elkaars welzijn zorgen 
door situaties te melden waarvan zij denken 
dat deze onveilig zijn.

Wij evalueren, rapporteren en onderzoeken alle 
incidenten op de werkvloer, om mogelijkheden 
tot verbetering binnen onze gezondheids- en 
veiligheidsmanagement-systemen te 
identificeren

Wij voldoen aan alle geldende wettelijke  
eisen en zorgen voor een goede uitvoering  
van de regels op het gebied van gezondheid  
en veiligheid door de effectieve inzet  
van onze gezondheids- en 
veiligheidsmanagementsystemen.

Wij zien erop toe dat alle lijnmanagers:

Verantwoordelijkheid nemen voor de 
uitvoering, communicatie en naleving  
van de gezondheids- en veiligheidsregels.

Een werkomgeving bevorderen waarin elke 
medewerker weet wat zijn/haar rol is op 
het gebied van gezondheid en veiligheid en 
zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid 
nakomt.

Leiding geven aan competente 
medewerkers en aannemers die zijn 
opgeleid om veilig te werken.

Beschikken over processen voor het 
vaststellen van gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s, zodat risico’s worden 
beoordeeld en gereduceerd tot een 
aanvaardbaar niveau om letsels en ziekte 
bij onze medewerkers, aannemers, 
partners en bezoekers te voorkomen.

Onze verplichtingen 
Wij streven ernaar onze werkwijzen en prestaties 
op het gebied van gezondheid en veiligheid 
voortdurend te evalueren en verbeteren om 
geleidelijk te bewegen in de richting van onze 
toekomstvisie. Om onze medewerkers erbij te 
betrekken en een succesvol bedrijf te creëren dat  
is gebaseerd op vertrouwen, moeten wij de juiste 
dingen doen, op de juiste manier en met integriteit 
en respect.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid en  
veiligheid begint aan de top. Door dit beleid volledig 
te ondersteunen en onderschrijven, verplichten wij 
ons niet alleen om zichtbaar te zijn bij de uitvoering 
daarvan, maar ook om betrokken te zijn bij en 
onderdeel uit te maken van de implementatie 
ervan.

Dit beleid wordt gecommuniceerd naar alle 
medewerkers en is beschikbaar voor alle betrokken 
partijen. Smurfit Kappa is vastbesloten om dit 
beleid conform industriestandaard regelmatig  
te evalueren.




